
  UCHWAŁA NR 392/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 25 kwietnia 2017r. 

 
 
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  
odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579, poz.1948; z 2017r. poz.730) w związku z art.24 
ust.1 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328) - 

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

 
 

§1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie: 
1) za pobraną wodę: 

a) opłata zmienna za 1m³ pobranej wody – 3,00 zł netto - 3,24 zł brutto; 
b) opłata stała – abonament miesięczny za każdy wodomierz stanowiący podstawę 

naliczenia opłaty zmiennej lub za lokal na miesiąc przy ryczałtowym poborze wody  
- 4,86 zł netto – 5,25 zł brutto; 

c) opłata stała – abonament miesięczny za lokal za miesiąc przy ryczałtowym poborze 
wody - 2,50 zł netto - 2,70 zł brutto; 

2) za wprowadzanie ścieków:  
a) grupa 1 opłata zmienna za 1m³ - 6,02 zł netto - 6,50 zł brutto. 

 
        §2. Taryfy obowiązują od dnia 1 czerwca 2017r. do dnia 31 maja 2018r. 
 
        §3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 
 
        §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr 392/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 kwietnia 2017r.  
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017r. poz.328) - taryfy podlegają 
zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy, z wyjątkiem taryf zmienionych  
w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług. Jednocześnie w świetle ust. 10 tego 
artykułu - taryfy obowiązują przez 1 rok.  

W związku z upływającym terminem ważności taryf dla zbiorowego zaopatrzenia                     
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Jastrowie 
wprowadzonych uchwałą Nr 256/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia 2016r. 
przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne – Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Jastrowiu przedłożyło wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Podstawę sporządzenia wniosku taryfowego stanowią przepisy rozporządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku     
o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 127 poz.886 ze zm.). 

Przeprowadzona analiza złożonego wniosku taryfowego w trybie art.24 ust.4 ustawy 
wskazuje, że taryfy opracowane zostały zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami,  
a wykazane we wniosku koszty znajdują swoje uzasadnienie i odniesienie w prowadzonej 
przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne ewidencji  księgowej. 

 
Z powyższych względów uzasadnione jest podjęcie uchwały w proponowanym 

kształcie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


